
dnia 

W N I O S E K 
o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 

Proszę o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem działki o pow. 
położonej w obrębie zgodnie z przedłożonym projektem 
podziału nieruchomości wykonanym przez uprawnionego geodetę 

Przedmiotowy podział ma na celu 

/ podpis właściciela/ 

Załączniki: 
1.Mapa z projektem podziału nieruchomości 
2.Protokół przyjęcia granic nieruchomości. 



Klauzula informacyjna /RODO/ 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie związanej z podziałem nieruchomości 

Zgodnie z art.13 ust.l i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ./UE/ 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
/ ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. U. UE.L 119 z 4.05.2016 s.l/ - zwanego dalej „RODO" -
Wójt Gminy Adamów informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów. Dane kontaktowe: 
Adamów llb, 22-442 Adamów, teł. 84 618 61 02, fax. 84 618 61 19, 
e-mail:poczta@adamow.gmina.pl 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować pod 
adresem e-mail: iod@rodokontakt.pl 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO Urzędu Gminy Adamów odbywa się 
w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach: 

• w celu wypełnienia obowiązku prawnego; 
• o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej; 
• jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej; 
• za wyraźną zgodą danej osoby. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o podział nieruchomości -

przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Podstawa prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O 
gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.|U. Z 2018r. poz.2204 z późn. zm./ 

4. Mówiąc o danych osobowych Urzędu Gminy Adamów należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam 
zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy 
elektronicznej. 

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kilku 
do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa: 
• do dostępu do swoich danych; 
• do sprostowania swoich danych; 
• do usunięcia swoich danych; 
• do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
• do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było 

dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej; 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE. 
9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, 

czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym. 
10. Zgodnie z w/w procedurą Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym organom władzy 

publicznej lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, które będą zarządzać danymi 
niezależnie od Urzędu Gminy Adamów. 

Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli 

(data i czytelny podpis) 

mailto:poczta@adamow.gmina.pl
mailto:iod@rodokontakt.pl

